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  بالنسبة للماء والیابسالموقع 
 )  آسیا وافریقیا وأوربا  (یقع الوطن العربى وسط قارات العالم القدیم 
 ى والمحیط الھند ھما المحیط األطلنطي محیطینیطل على   
 ) البحرالمتوسط والبحراألحمر والبحرالعربى ( تطل سواحلھ على ثالثة بحار  
 )   الخلیج العربي وخلیج عمان وخلیج عدن ( خلجان ال ید منالعدیطل على  
 ) بحار ومحیطات أو االثنین معا  ( كل الدول العربیة تمتلك سواحل تطل على  

  
 

   بالنسبة لدوائر العرض وخطوط الطول  الموقع
 ) دائرة عرضیة ٣٩ و٥(   ) شماال ٣٧ و٣٠ جنوبا و  ٢(  یقع الوطن العربى بین دائرتى عرض 
 ) خط طول ٧٧(   )  غربا ١٧ شرقا و ٦٠( یقع الوطن العربى بین خطى طول 
 یمر بالوطن العربى دائرة اإلستواء ومدار السرطان 
  یمر في الوطن العربى خط الطول الرئیسى خط جرینتش   
عن�د   اإلس�تواءھذا النطاق وھى تقع في المحیط الھندى جنوب دائ�رةالدورة العربیة الوحدة التى تقع خارج  : جزر القمر 

  شرقا  ٤٤جنوبا وخط طول ١٢تقاطع دائرة عرض 
 

  جبال طوروس ـ  البحر المتوسط  :شماال 
   المحیط الھندي ـ  دول وسط قارة افریقیا  -الصحراء الكبرى   :جنوبا
    خلیج عمانـ الخلیج العربي :شرقا 
  المحیط األطلنطي :غربا 
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   والمحیطات والجبال والصحارى یحیط بالوطن العربى حدود طبیعة كالبحار
 

 .ساعدت على االحتفاظ بشخصیتھ العربیة الممیزة بین االمم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مربع ٢ ملیون كم١٣تبلغ نحو 
    فى افریقیا١٠  فى آسیا و١٢ دولة منھم ٢٢یبلغ عدد الدول العربیة  

  

  دول الجناح االفریقى  الجناح األسیوىدول 
   فلسطین- سوریا – السعودیة

   لبنان–العراق 
  االدرن– الكویت –قطر 

   االمارات–الیمن 
   عمان–البحرین 

    لیبیا-  الصومال – السودان –مصر 
   المغرب– الجزائر –تونس 
   جزر القمر– جیبوتى –موریتانیا 

  

بسبب االستعمار االوروبى الذى قسمھ الى دول مختلفة فى مساحتھا وعدد سكانھا ویفصلھا عن بعضھا حدود سیاسیة 
   مصطنعة

  لة جنوب السودانمشكو مشكلة فلسطین  مثل كالت السیاسیةـھور بعض المشـظادت إلى 
  
  
  

 – ) ب��الد م��ابین النھ��رین (  ح��ضارة الع��راق الق��دیم – الح��ضارة الم��صریة القدیم��ة قی��ام ح��ضارات قدیم��ة عل��ى أرض��ھ مث��ل
   حضارات بالد الشام و بالد الیمن 
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 ومنھ انتشرت للعالم )  اإلسالمیة - المسیحیة -الیھودیة ( كان مھد الدیانات السماویة 
والكعب��ة ) فل��سطین (  وم��سجد قب��ة ال��صخرة كنی��سة المھ��د وبی��ت المق��دس والم��سجد األق��صى:المقدس��ة مث��ل وج��ود األم��اكن 

 ) .السعودیة ( المشرفة 
     

  م اكتسب الوطن العربى قیمة روحیة عظیمة فى نفوس معظم سكان العال
  
  
  
  

 . تنوع االقالیم المناخیة والحیاة النباتیة والجیولوجیةبسبب ده االقتصادیةتنوع موار
 .وجود البترول والغاز الطبیعى على أرضھ 

 ) قناة السویس – مضیق ھرمز – مضیق باب المندب –مضق جبل طارق ( تحكمھ فى اربع ممرات مائیة ھامة وھى 
ولھ�م دورا ھام�ا ف�ى التج�ارة ) متوس�ط واألحم�ر والخل�یج العرب�ى البح�رین ال( تشرف سواحلھ على ث�الث أذرع مائی�ة ھام�ھ 

  .  العالمیة 
 تحك��م وطنن��ا العرب��ى ط��رق التج��ارة العالمی��ة خ��الل الع��صور التاریخی��ة ل��ىإدى أموقع��ھ المتوس��ط  ب��ین ق��ارات الع��الم الق��دیم 

 المختلفة 
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  شرف علیھتالدول التى   األھمیــــــــة  الممر المـائى

مضیق جبل 
   فى قارة اوروبا اسبانیا  یصل بین البحر المتوسط والمحیط األطلنطى   طارق

  فى قارة افریقیا : المغرب 

مضیق باب 
  المندب

ی��صل ب���ین البح���ر األحم���ر وخل���یج ع���دن والمح���یط 
  الھندى

  فى قارة اسیا  : الیمن
  فى قارة افریقیا  : جیبوتى

   فى قارة اسیا عمان وایران  ى وخلیج عمان یصل بین الخلیج العرب  مضیق ھرمز

  مصر  تصل بین البحر األحمر والبحر المتوسط   قناة السویس

 
 بحار والخلجان المھمة اشرافھ على ال

میت�ھ وق�ت الح�رب وال�صراعات سیطرتھ على قناة السویس وعدة مضایق تتحكم فى طرق المالحة العالمیة والتى تزید من اھ
 الدولیة 

  
 

  رى لإلستیالء علیھ ونھب خیراتھ الكبد من محاوالت الدول االستعماریة تعرض للعدی
وبعض الجزر ) ملیلة سبتھ و( وقد قاومت الدول العربیة ذلك حتى استقلت عدا فلسطین وبعض المدن المغربیة مثل 

  االماراتیة  

  ) حضارة بالد الیمن – حضارة بالد العراق – حضارة بالد الشام –الحضارة الفرعونیة (یام حضارات قدیمة على أرضة ق

  ) االسالمیة – المسیحیة –دیة الیھو( مھد للدیانات السماویة الثالثة 
  ) المسجد األقصى – مسجد قبة الصخرة –الكعبة الشریفة ( یوجد بھ العدید من األماكن المقدسة 

   وجود البترول والغاز الطبیعى -أ
  )متوسط وقناة السویس البحر األحمر والبحر ال(  یتحكم فى طرق التجارة العالمیة -ب
   تنوع الموارد االقتصادیة -ج
   موقعة المتوسط بین قارات العالم -د

  ادى ذلك الحتفاظ الوطن العربیة بشخصیتة المستقلة 



٦

االعدادى  الثانى الصف  سلسلة اجلندى التعليمية 

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

رى لإلستیالء علیھ ونھب خیراتھ الكباوالت الدول االستعماریة د من محتعرض للعدی

  بعض المدن المغربیة مثل سبتھ وملیلة- جنوب السودان ودارفور –احتالل فلسطین (ظھور العدید من المشكالت مثل 

 ما النتائج المترتبه على ؟

  ربى ؟   الموقع الجغرافى للوطن الع -١

  تعرض الوطن العربى لالستعمار ؟ -٢

  وجود االماكن المقدسه فى الوطن العربى ؟ -٣

 امتداد حدود الوطن العربى مع ظاهرات طبيعيه ؟ -٤

 بم تفسر :السؤال الثالث

  بى مكانه دينيه مهمه؟للوطن العر -٢  االهميه االستراتيجيه للوطن العربى   ؟ -١

 ل االستعماريه فى الوطن العربى؟ طمع الدو -٤  انقسام الوطن العربى الى مساحات صغيره ؟ -٣

 سيه فى الوطن العربى؟ظهور المشاكل السيا -٦  تنوع المصادر االقتصاديه للوطن العربى ؟ -٥

  ؟ االهميه االستراتيجيه للوطن العربى -٨        االهميه الحضاريه للوطن العربى ؟   - ٧ 

 الحدود الطبيعيه للوطن العربى حافظت على شخصيته المستقله؟ -٩

 للوطن العربى اهميه مكانيه وتاريخيه كبيره؟ -١٠

  إختار االجابه الصحيحه :ؤال الرابعالس

)باب المندب  –جبل طارق  –هرمز                 (......يصل بين الخليج العربى و خليج عمان مضيق  .١

ــــ جنوب٢-  جنوبا ١٢- شماال١٢  (               ...........تمتد دولـة جزر القمر عند  دائــرة عرض  .٢ ) اـ

)العــراق  –ـن ــــــاليم –مصــر     ( ...............دولــــة قامت حضارة بالد الرافدين فى  .٣

ــــالمغ –تونس  (  ....................تقـع مدينـة سبتــه  فـى دولــــة .٤  )  الجزائـــر–رب ـــ
)جبل طارق –ز ــ هرم–باب المندب (  ...................تشرف دولة اليمــــن علــى مضيق .٥

( ...........من الحدود الشماليه للوطن العربى جبال .٦ ) طوروس  –كردستان  –ان ــعم   
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 . علي االتصال بالعالم الخارجي، وعلى الحفاظ على شخصیتھ العربیة   تضاریس الوطن العربىساعدت
 )  سھول– ھضاب –جبال (بى متنوعة تضاریس الوطن العر

   جبلیة مرتفعة مثل  سالسل  ھي حركات باطنیة كبري أدت إلي تكوین:الحركات اإللتوائیة 
بعضھا وانخفاض مكونة الجبال  الصلبة فأدت إلي ارتفاع بعضھا  ھي حركات باطنیة أصابت الصخور:الحركات اإلنكساریة 

 مكونة البحار والمحیطات 
  البركانیة  أدت إلي ظھور الجبال والھضاب :الثورات البركانیة 

واطىء نھار والش األأشكال مثل للصخور وإرسابھا وینتج عنھا تتمثل في نحت الماء ) :النھریة والبحریة  (التعریة المائیة 
  .الرملیة الكثبان اشكال متعددة منھا  وإرسابھا وینتج عنھا للصخورتتمثل في نحت الریاح :الھوائیة  التعریة
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  الجبال اإلنكساریة  الجبال اإللتوائیة
تعرضت لھا  نشأت نتیجة للحركات الباطنیة التي

  :األرض مثل 
    :جبال أطلس 

 فى ثالثة  دول  تمتد من الغرب إلى الشرق :امتدادھا
  ) المغرب والجزائر وتونس ( 

 

  : الخصائص 
  عبارة عن مجموعة سالسل جبلیة أھمھا

  ) فى الشمال(  اطلس التل
  ) فى الجنوب (  وأطلس الصحراء

  وتحصران بینھما مجموعـة من الھضاب أھمھا 
  ) ھضبة الشـطوط (
  

   :مثل  األرض قشـرةن حدوث انكسار فيعنتجت 
  :  ر  البحر األحمجبال

   تمتد على جانبى البحر األحمر  :امتداھا
  : الخصائص 

) البحر األحمر (  تعرف فى مصر والسودان باسم جبال
 وتتمیز بكثرة المعادن 

جبال الحجاز وجبال ( فى الجناح األسیوى باسم تعرف 
 ) عسیر ومرتفعات الیمن 

  
  :   جبال الشام  

  حر المتوسط   تمتد على طول الساحل الشرقى للب:امتداھا 
  : الخصائص 

جبال لبنان الشرقیة وجبال ( عبارة عن سالسل جبلیة مثل 
 ) لبنان الغربیة 

مثل  تحصر ھذه السالسل بینھا عدة سھول تجرى فیھا انھار
  فى سوریا( والعاصى ) فى لبنان ( نھر اللیطانى 
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   األسیوىجناحھضاب ال   االفریقىجناحھضاب ال
تعتبر أوسع ھضاب الوطن  :ھضبة أفریقیا الشمالیة 

     العربى
حت����ى المح����یط ) ش����رقا ( تمت����د م����ن البح����ر األحم����ر 

  ) غربا ( األطلنطى 
إل���ى وس���ط ) ش���ماال ( وم���ن س���واحل البح���ر المتوس���ط 

 )جنوبا ( أفریقیـا 
  . جزء من ھضبة افریقیا الشمالیة  :ھضبة الشطوط 

)                 یرة العربیة  شمال شبھ الجز( ھضبة بادیة الشام 
 )           وسط شبھ الجزیرة العربیة   ( ھضبة نجد 

 )جنوب شبھ الجزیرة العربیة ( ھضبة حضرموت 
  

  
 وتربي فیھا انیعیش بھا السك صالحة للحیاة حیث تستمد میاھھا من األبار والعیون وھي منخفضات في الصحراء  :الواحات

 . لیبیا في مثل واحة سیوه في مصر وواحة الكفرة  الحیوانات
و تستخدم كطرق للمواصالت واستخراج المیاه الجوفیة  قدیما ثم جفتاألمطار میاه  ھاؤ ھي أودیھ كانت تمل :األودیة الجافة

   . مثل وادي العالقى في مصر
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  سطح الیابس وتتمیز بإستواء سطحھا  ھى أراضى سھلیة منخفضة من 

  )                 توجد حول األنھار (  الفیضیة السھول -١
 )وتوجد على سواحل البحار والمحیطات ( السھول الساحلیة  -٢
  السھول الصحراویة  -٣
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  صحراویةالسھول ال  السھول الساحلیة  السھول الفیضیة
 كونتھا تویةارض مستویة او شبة مس

األنھار عن طریق ترسیب المواد 
 على جانبیھا مما أدى العالقة بمیاھھا

تربة خصبة صالحة إلى تكون 
بارتفاع الكثافة  ، لذلك تتمیز للزراعة
  .  بھا السكانیة

  :مثال 
سھول نھر النیل فى مصر والسودان  
  سھول نھرى دجلة والفرات بالعراق 

  

ف�����ة مختلأرض مت�����سویة أو ش�����بھ م�����ستویة 
  ومتنوعة الموارد و االستخدامات  االتساع

   :مثال 
 للزراعة  صالحة  :سھول البحر المتوسط

:  س���ھول البحراألحم���ر والخل���یج العرب���ي
م��صادر منھ��ا الث��روات المعدنی��ة و ی��ستخرج

  الطاقة 
  

ھى س�ھول كونتھ�ا الری�اح ع�ن 
اب وق�د طریق النحت أو اإلرس

تك������ون س������ھول ص������خریة أو 
  ارسابات رمیلة 

 ثبان رمیلة ك: مثل
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       لم تقف مظاهر السطح عائقا امام وحدة الوطن العربى ؟

  يطلق على هضبة الشطوط هذا االسم؟

                    ساعدت التضاريس على وحدة الوطن العربى ؟     

  ترتفع الكثافه السكانيه فى السهول الفيضيه؟

  تكون السهول على جانبى االنهار؟                

  للسهول الساحليه المطله على البحر المتوسط اهميه كبرى؟

        للسهول المطله على الخليج العربى؟  االهميه االقتصاديه 

                                                                                                                          

ــــ اطل– الحجاز -البحر االحمر (               .............تقع هضبة الشطوط بين  .١  )س ـ
ـــ البحر االحم- اليمن -كردستان       (............من الجبال االلتوائيه فى الوطن العربى جبال  .٢  )رــ
ـــالني   (        ............من االنهارالتى تجرى فى الصومال نهر  .٣ ـــ العاص-ل ــ ـــ ــــا-ى ــــ  )   جوبـ
ــال ( شبه الجزيره العربيه     ..........موت فى تقع هضبة حضر .٤ ـــ وس-شمــ ـــ  )وبـــجن –ـط ـــــــ
 )ثورات بركانيه - انكساريه -التوائيه      (............تكونت مرتفعات البحر االحمر نتيجة حركات  .٥
 )ثورات بركانيه -انكساريه -التوائيه                  (............تكونت هضبة اليمن نتيجة حركات  .٦
 )ثورات بركانيه -انكساريه -التوائيه (                  ............تكونت جبال اطلس نتيجة حركات  .٧
 )هـافريقيا الشمالي -اليمن  -الشطوط  ( .....اكبر الهضاب من حيث المساحه فى الوطن العربى هضبة .٨
ـــلبنــ       (..........وادى العالقى من الوديه الجافه التى توجد فى دولة  .٩  )ـهـــ السعودي - مصر  - ان ـــ
ـــالهض (          ..........يفضل السكان العرب سكن  .١٠ ـــ ــال  -اب ــ  )السهول  -الجب
 )البراكين_الهوائيه -التعريه المائيه   (                    ........الكثبان الرمليه تكونت بفعل  .١١
ـــعسي_البحر االحمر    (      .......... تمتد هضبة الشطوط بين سالسل جبال .١٢  )أطلـس  -ر ـ



   

 ١٢

االعدادى  الثانى الصف        سلسلة اجلندى التعليمية         

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

  
  
  
  

  تتكامل الدول العربیة فیما بینھا  مما یساعد على تنوع المحاصیل الزراعیة تات الطبیعیة وتنوع النبا
  
  
 

 
  : الموقع بالنسبة لدوائر العرض -١

  تنخفض الحرارة كلما ابتعدنا عن دائرة االستواء                             كلما اقتربنا من دائرة االستواء ترتفع الحرارة
    : القرب أو البعد عن المسطحات المائیة -٢

 لمعتدل تؤثر المسطحات المائیة فى مناخ المناطق المحیطة بھا لذلك نجد األجزاء الساحلیة المطلة على البحار تتمیز بالمناخ ا
وتتمث�ل ) ش�تاء ( والمنخف�ضة ) ص�یفا  ( تتمی�ز ب�الحرارة المرتفع�ة) اریة المناطق الق( المناطق الداخلیة البعیدة عن تأثیر البحر

 فى الجھات الصحراویة 
   : التضاریس -٣

( طیھا الجلید مثل  تنخفض درجة الحرارة فوق المرتفعات ویغ:اإلرتفاع 
 متر فوق ١٥٠فاع ألن كلما ارتفعنا بسبب عامل اإلرت) جبال لبنان 

  مستوى سطح البحر تقل درجة  الحرارة درجة واحدة مئویة 
 ت��ؤثر ف��ى توزی��ع كمی��ة المط��ر ل��ذلك نج��د جوان��ب  :اتج��اه الكت��ل الجبلی��ة

الجبال المواجھة  للمسطح المائى تكون أغزر مط�را ألنھ�ا تواج�ھ الری�اح 
) منطق�ة ظ�ل المط�ر ( الممطرة ، أم�ا ال�سفوح الداخلی�ة تك�ون أق�ل مط�را 

  كما فى جبال اطلس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   

 ١٣

االعدادى  الثانى الصف        سلسلة اجلندى التعليمية         

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

  
  الخصائص النباتیة والحیوانیة   الخصائص المناخیة  الموقع  

سط
تو

الم
ر 

بح
ال

  

األط��راف ال��شمالیة م��ن ال��وطن 
س��واحل البح��ر عل��ى العرب��ى   
  المتوسط 

م��ن ال��دول الت��ى تنتم��ى بع���ض 
 -م��صر (أجزائھ��ا لھ��ذا اإلقل��یم 

  )المغرب  - الجزائر -لیبیا

ارتف��اع درج��ة الح��رارة  -١
 صیفا والجفاف 

  الشتاء معتدل وممطر -٢

الغابات المعتدلة فوق المنحدرات الجبلیة  -١
غزیرة المط�ر مث�ل جب�ال أطل�س ومرتفع�ات 

  العراق وبالد الشام 
 – الزیت�ون –البل�وط الفلین�ى (ومن أشجارھا 

  األرز الذى اتخذتھ لبنان شعارا لھا  
تنم�و ب�ین ) االس�تبس(تدل�ة  الحشائش المع-٢

اقل��یم البح��ر المتوس��ط واالقل��یم ال��صحراوى 
وتزدھ��ر ف��ى ال���شتاء وتج��ف ص��یفا وترب���ى 

  علیھا األغنام والماعز 

ى
راو

صح
ال

  

م�����ن  % ٨٠   ی�����شغل ح�����والى
  مساحة الوطن العربى

یق���ع ب���ین اقل���یم البحرالمتوس���ط 
  واإلقلیم المدارى  جنوبا شماال

المن�����اخ ق�����ارى ش�����دید  -١
ا خاص��ة ف��ى الح��رارة ص��یف

  النھار
ش�����دید الب�����رودة ش�����تاء -٢ 

  خاصة فى اللیل
  

یختلف النبات ح�سب كمی�ة المط�ر فتنم�و  -١
حشائش قصیرة ف�ى المن�اطق قلیل�ة المط�ر ، 

ف���ى المن���اطق ) ال���صبار ( ونبات���ات ش���وكیة 
  نادرة المطر 

 – اإلب���ل –الزواح���ف (  اھ���م الحیوان���ات -٢
  ) الغزالن 

ى
ار

مد
ال

  

 معظ��م( جن��وب ال��وطن العرب��ى
 –  جن�وب موریتانی�ا -السودان 

 وجن�����وب –وس�����ط ال�����صومال 
غ���رب ش���بھ الجزی���رة العربی���ة 

  )بالیمن 

 ارتف��اع درج��ة الح��رارة -١
  وسقوط األمطار صیفا 

اعت���دال  ال���شتاء یتمی���ز  -٢
وی�����سود  الح�����رارة درج�����ة
  الجفاف

 غاب�ات مداری��ة ت��شبھ الغاب��ات االس��توائیة -١
ولكن تكثر بھا أشجار السنط ال�ذى ی�ستخرج 

   الصمغ العربى منھ
وھ�����ى ) ال�����سافانا (  الح�����شائش الح�����ارة -٢

تت�درج ف�ى الط��ول م�ن الجن��وب إل�ى ال��شمال 
  على حسب كمیة المطر 

حدیق���ة حی���وان طبیعی���ة ) ال���سافانا( تعتب���ر-٣
الحیوان��ات  أن��واع متع��ددة م��ن ب��سبب وج��ود

)  األفی���ال –ال���زراف  ( آكل���ة الع���شب مث���ل
  )  النمور –األسود ( وآكلة اللحوم مثل 

  
  
  
  

    
  
  
  

    



   

 ١٤

االعدادى  الثانى الصف        سلسلة اجلندى التعليمية         

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  



   

 ١٥

االعدادى  الثانى الصف        سلسلة اجلندى التعليمية         

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

    
  
  
  

  . أصل واحد وتجمعة وحدة المكان ، ووحدة اللغة ووحدة  التاریخ ، ومعظمة یدین باالسالم ینتمى سكان الوطن العربى إلى 
 
    

 
  . عدد السكان خالل فترة زمنیھ معینة زیادة :النمو السكاني 

  .من سكان العالم % ٥ .٣م أى حوالى ٢٠١٤ ملیون نسمة عام ٣٨٥ بلغ عدد سكان الوطن العربى
  .األردن  سنوات مثل ٥ت مثل مصر ، وكل سنوا١٠تقوم الدول العربیة بعمل تعداد سكانى دورى كل 

 مصر أقدم الدول العربیة فى عمل التعداد السكانى    ،  ویعتبر معدل مرتفع %  ٢.٦بلغ معدل نمو السكان 
 
  
  

 وھى الزیادة الناتجة عن الفرق بین الموالید والوفیات 
   معدل الموالید فى الوطن العربى مرتفع 

   )  وسوریا والعراق وفلسطینالصومال( مازال معدل الوفیات مرتفع فى بعض الدول مثل  معدل الوفیات منخفض ولكن 
  انخفاض معدل الوفیات فى الوطن العربى ؟: بم تفسر

  فال م الرعایة الطبیة لالطی تقد- ٣            ارتفاع مستوى المعیشة -٢       تحسن االحوال الصحیة  -١
   ؟الصومال وسوریا والعراق وفلسطین معدل الوفیات فى رتفاعا: بم تفسر

  .ر الحروب وقلة الرعایة الصحیة وانتشار االمراض واالوبئة بسبب انتشا

 . یقصد بھا انتقال الفرد من مكان الى أخر بغرض االقامة والعمل 
 تؤثر الھجرة على نمو السكان حیث یزید سكان الدول المستقبلة للمھاجرین مثل دول الخلیج 

  
 
 
  

  عدد السكان مقسوما على المساحة التى یعیشون علیھا:نیة الكثافة السكا
 :یختلف توزیع السكان فى الوطن العربى  من دولة إلى أخرى ومن منطفة ألخرى داخل الدولة الواحدة حیث توجد 

  ) وجنوب دولة السودانوادى النیل ودلتاه فى مصر(  الكثافة  جدا مناطق مرتفعة -١
   )العراق وشمال سوریا وبعض المناطق الساحلیة من الوطن العربىشمال  ( الكثافة مناطق مرتفعة -٢
 )  وشمال افریقیا  الجھات الساحلیة فى بالد الشام ( مناطق متوسطة الكثافة -٣
 )ھضبة الشطوط بالجزائر وشمال لیبیا واقلیم مریوط وشمال سیناء بمصر  ( مناطق منخفضة الكثافة -٤
   ) الصحراء الكبرى : مثل الصحارى العربیة ( مناطق نادرة الكثافة -٥



   

 ١٦

االعدادى  الثانى الصف        سلسلة اجلندى التعليمية         

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

المناخ  لتضاریساموارد المیاة  والتربة الخصبة
ارد المیاة یتركزالسكان حیث تتوافر مو

  :والتربة الخصبة 
السھول الفیضیة حول مجارى  -١

  األنھار 
 أماكن سقوط األمطار  -٢
  تبالواحامناطق المیاة الجوفیة   -٣

یتركزالسكان فى المناطق السھلیة حیث 
  تقوم الزراعة   

یقل السكان فوق المرتفعات لوعورة 
.       سطحھا وصعوبة استغالل األراضى

ون سكان الیمن و لبنان یفضل :الحظ
  سكنى الجبال العتدال مناخھا 

یتركز السكان فى المناطق ذات المناخ 
 المعتدل والممطر

ات المناخ یقل السكان فى المناطق ذ
الحار و الجاف

النقل والمواصالت  الصراعات والحروباألنشطة االقتصادیة
 تؤثر األنشطة االقتصادیة التى یمارسھا 

  -: حیث السكان على كثافتھم وتوزیعھم
  : ترتفع الكثافة السكانیة فى 

   المناطق الزراعیة        -أ
  المدن الصناعیة مثل القاھرة-ب

  واالسكندریة 
 مناطق التعدین واستخراج مصادر -ج

الطاقة لتوافر فرص العمل وارتفاع 
  مستوى المعیشة 

  -:تنخفض الكثافة السكانیة فى 
المناطق الرعویة مثل الصحارى 

  العربیة 

تؤثر على عدد السكان وكثافتھم فتؤدى 
الى مقتل االف السكان او اجبارھم 
ى على الفرار وترك بالدھم للعیش ف

 ماكن اخرى كما فى فلسطین وسوریا أ
  

وفرة النقل والموصالت وتمھید الطرق 
تؤدى لجذب السكان لالقامة واالستقرار 

والعمل ، ویؤدى عدم توافرھا إلى 
 .انصراف السكان عن المكان 



   

 ١٧

االعدادى  الثانى الصف        سلسلة اجلندى التعليمية         

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

  
  
  
  

 : القتصادیھ المتاحة لدولھ ما مثل بسبب عدم التوازن بین عدد السكان والموارد ا
 .ھناك دول لدیھا فائض سكانى وقلة فى الموارد االقتصادیھ وقوة عاملة تعانى من البطالة مثل مصر وسوریا 

 . ، ولیبیا ) السعودیة والكویت  ( ادیھ كما فى دول الخلیج العربىھناك دول تعانى نقصا سكانیا وزیادة فى الموارد االقتص
 

  انتقال االسیدى العاملة إلى الدول ذات العجز السكانى  -١
 انتقال رءوس االموال إلى الدول ذات العحز  -٢
  انشاء مشاریع كبرى لتوفیر فرص عمل  -٣

  
    

  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

   النمو السكانى - ٢ الزیادة الطبیعیة                            -١



١٨

االعدادى  الثانى الصف  سلسلة اجلندى التعليمية 

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

كالتالى سكان الوطن العربى إلى ثالثة أنماط طبقا لظروف معیشتھم واألنشطة االقتصادیة التي یمارسونھا  ینقسم 

یعملون بحرفة الرعى لذلك یعیش البدو حیاة تنقل وترحال بحثا عن المیاة والعشب 
  یمثلون نسبة قلیلة

ھجرة الكثیر منھم للقرى والمدن القریبة وتفضیلھم حیاة االستقرار  -١
  تحولوا للعمل فى التعدین واستخراج البترول -٢
 قیام الدول العربیة بتوطینھم فى قرى   -٣

.  أعمال یعملون بحرفة الزراعة و تربیھ الحیوانات وما یتصل بھا من
 من مجموع سكان الوطن العربى%٤٥یمثلون نحو 

  ن الھجرة المستمرة من الریف للمد 
عن طریق توفیر الخدمات وفرص العمل بھدف الحفاظ على االراضى الزراعیة تسعى الدول العربیة لوقف الھجرات 

 .ارة والنقل والمواصالت والوظائف الحكومیة وغیرھا الصناعة والتجبمھن مختلفة ك عملونی
 من سكان الوطن العربى%٥٥یمثلون 

 .قیام المدن البترولیة بعد اكتشاف البترول كما فى دول الخلیج  -١
) مدینة العاشر من رمضان ( انشاء الدول العربیة للمدن الصناعیة  كما في سوریا ومصر -٢
 .الھجرة من الریف إلى المدن بسبب توافر الخدمات وفرص العمل  -٣

ل  ظھور االحیاء العشوائیة التى ترتفع بھا الكثافة السكانیة بدرجة كبیرة وتعتبر من أھم مشكالت المدن الكبرى ولذلك تعم
 الحكومات العربیة على تطویرھا 

 نشأت دون تخطیط حول المدن الكبرى وتفتقر إلى المرافق المختلفة ، وتتدنى بھا الخدمات مناطق: االحیاء العشوائیة 
).الصحیة واإلجتماعیة ، وترتفع بھا الكثافة السكانیة بدرجة كبیرة 



   

 ١٩

االعدادى  الثانى الصف        سلسلة اجلندى التعليمية         

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

  
  

  
لى اتاحة فرص عادلة للتعلیم لألسویاء وذوى اإلحتیاجات الخاصة فاقامت المدارس تحرص الحكومات العربیة ع

 والجامعات فى كل أنحاء الوطن العربى 
 % ٦٥و٥بلغت نسبة الملتحقین بالتعلیم قبل الجامعى بالوطن العربى 

 تبذل حكومات الدول العربیة جھودا كبیرة لمحو االمیة 
  
  
  

 ) .الزراعة والصناعة والتجارة والتعدین والتعلیم ( ال مختلفة مثل  اعمیعمل سكان الوطن العربى فى
 .من عدد سكان الوطن العربى  % ٦٣. ٥تمثل قوة العمل العربیة 

 ) یبحثون عن عمل  والذین یعملون فعلیا أو  ھم عدد األفراد فى سن العمل والقادرین على العمل:قوة العمل  

  ارتفاع نسبة األطفال صغار السن نتیجة ارتفاع معدل االنجاب  - ٢     ارتفاع نسبة من ھم فى سن التعلیم  -١
   ارتفاع نسبة البطالة بین الشباب  - ٤                    ارتفاع نسبة كبار السن -٣

 النفاق وتحمل مسئولیة االخرین یقصد بھا قیام شخص با :االعالة 
 
 
 

  تتمتع المرأة العربیة بمكانة متمیزة حیث أتاح لھا المجتمع فرص كبیرة للتعلیم والعمل 
بعد أن كانت ضعیفة فى الماضى بسبب بعض العادات والتقالید التى % ٧٧زادت نسبة التحاق االناث بالتعلیم االبتدائى الى 

 .كانت تمنع تعلیم االناث 
  قاضیة وعضو البرلمان والوزیرة المعلمة والمھندسة والطبیبة والفأصبح منھن ركتھن فى سوق العمل بدأت تزداد نسبة مشا

  
  
 
  :یمیز مجتمعنا عن المجتمعات االخرى العدید من القیم و األخالق الحمیدة مثل  

 .التمسك بالعادات والتقالید الحسنة  -١
 .التمسك بالقیم الدینیة  -٢
 .الترابط االسرى  -٣
 .المواطنة والتسامح  -٤

  
  
  

  



٢٠

االعدادى  الثانى الصف  سلسلة اجلندى التعليمية 

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

تتنوع انماط المعيشه فى الوطن العربى؟

تناقص نسبة سكان الريف؟ 

تزايد نسبة سكان الحضر؟

 انخفاض نسبة األمية فى الوطن العربى فى السنوات األخيرة ؟ 

 سبة مشاركة المرأه فى سوق العمل؟زيادة ن
يتميز المجتمع العربى عن غيره من المجتمعات بالعديد من القيم واالخالق ؟ 

 الحضر – الریفیون –البدو الرحل 



   

 ٢١

االعدادى  الثانى الصف        سلسلة اجلندى التعليمية         

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

  
  

 : 
 ................. بینما الزیادة غیر الطبیعیة ھي.................. لسكان ھيالزیادة الطبیعیة ل -١
 .................و................. یرجع انخفاض معدل الوفیات إلى -٢
 .........................من الدول المستقبلة للھجرة  -٣
  السكان في المناطق ذات  یقل بینما ...................السكان في المناطق ذات المناخ  یتركز -٤

  ......................المناخ    
 .................و.................من األنشطة االقتصادیة المؤثرة في توزیع السكان  -٥
 .................و.................من الدول العربیة التي تعانى من البطالة  -٦
 فیعملون في حرفة الصناعة ...............أما سكان...............یعمل سكان القرى بحرفة -٧
 ............................من نتائج ھجرة أھل الریف إلى المدن ظھور  -٨
 .....................بدأت نسبة البدو بالوطن العربي في التناقص بسبب ھجرتھم إلى -٩

 .................و  .................من الدول العربیة التي أنشأت مدن صناعیة  - ١٠
 .........%زادت نسبة الملتحقین بالتعلیم قبل الجامعي في وطننا العربي إلى أن وصلت - ١١
  ..............و...............یمیز مجتمعنا العربي العدید من القیم واألخالق الحمیدة منھا   - ١٢
  

 :  
 ) ٣٧٨.٥ ـ ٣١٦.٦ ـ ٣٨٥ ـ ٢٨٧(   ن .م................. حوالي٢٠١٤بلغ عدد سكان الوطن العربي عام  ی-١
  ) مرتفعة ــ متوسطة ــ منخفضة ــ نادرة (  الكثافة ..................وادي النیل ودلتاه بمصر من المناطق  -٢
 ) الزراعة ــ الصناعة ــ موارد المیاه ــ التعدین ...( السكان في الوطن العربي من العوامل الطبیعیة المؤثرة في توزیع  -٣
  )التضاریس ـ موارد المیاه ــ المناخ ـ الصناعة ..... ( من العوامل البشریة المؤثرة في توزیع السكان بالوطن العربي  -٤
  )  التعدینیة – الرعویة – الصناعیة –عیة الزرا..................   (  تنخفض الكثافة السكانیة في المناطق -٥
  ) قطرالسعودیة ــ مصر ــ العراق ــ (   ....................من الدول العربیة التي بھا صراعات وحروب  -٦
 ) مصرسوریا ــ لبنان ــ لیبیا ـ .......  ( .............من الدول العربیة التي تعانى نقصا سكانیا وزیادة في الموارد -٧
 ) %٦٥ ــ  %٥٥ ــ  %٤٥ ــ  %٣٥ (   الوطن العربي من سكان.......... %  یمثل الریفیون -٨
  ) جیدة التخطیط ــ منظمة المرافق ــ تفتقر للخدمات ــ قلیلة السكان ( ......... ......انھا   من سمات األحیاء العشوائیة-٩

   ) انتشار البطالة  ــ انخفاض نسبة كبار السن ــ المرأة عمل (  .. ترتفع نسبة اإلعالة بالوطن العربى بسبب- ١٠
  

  

  (        )تنخفض نسبة الوفیات في الوطن العربي نتیجة النخفاض مستوى المعیشة  -١
    )  (       بغرض اإلقامة والعمل  الھجرة  یقصد بالزیادة الطبیعیة-٢
   (        )موارد المیاه من العوامل الطبیعیة التي تؤثر في توزیع السكان  -٣
    (        )من العوامل البشریة لتوزیع السكان النشاط الزراعي  -٤
  (        )ترتفع الكثافة السكانیة في المدن الصناعیة مثل القاھرة في مصر  -٥
   (        )رعویة بالوطن العربي ترتفع الكثافة السكانیة في المناطق ال -٦
   (        )یتجمع السكان في مناطق التعدین ومصادر الطاقة  -٧
  (        )یختلف توزیع السكان بالوطن العربي من مكان إلى أخر  -٨
    (        )تقل الكثافة السكانیة حیث توجد حرفة الرعي كما ى الصحارى العربیة  -٩

 (     )ل النقل والمواصالت من عوامل جذب السكان لإلقامة والعملتوافرالطرق ووسائ - ١٠
 (     )المشكلة السكانیة في الوطن العربي تتمثل في عدم التوازن بین الموارد والسكان  - ١١



٢٢

االعدادى  الثانى الصف  سلسلة اجلندى التعليمية 

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

  د األحد ، إلى عبادة هللا الواحلیرشد الناس -١
 قیم العدل والمساواة والتسامح والرحمة بعد أن عم فیھ الظلم والفسادینشر  -٢

ً كانت تحتل بعض البالد العربیة مثل مصر وبالد الشام ، اعترفت بالمسیحیة دینا رسمیا للبالد :دولة الروم ً  
   عربیة مثل العراق والیمن ، اضطھدوا أھلھا وكثرت فیھا الدیانات الوثنیةًكانت تحتل بالدا   :دولة الفرس

  كثرت فیھا العبادات فكانوا یقدسون البقر و الزواحف وغیرھا :الھند
  شبھ الجزیرة العربیة

  ظھرت حضارات قدیمة مثل قوم عاد وثمود  ، رض الحضارات والدیاناتأ
 )مدن مكة ویثرب فى الغرب - معین وسبأ وحمیر فى الجنوب - سنة فى الشمال الحیرة والغسا: (وقامت بھا دول وممالك مثل 

علیھم )  إسماعیل – إبراھیم –شعیب  – صالح  – عاد –ھود : ( ًكانت شبھ الجزیرة العربیة مھدا لكثیر من األنبیاء منھم 
  السالم ، لذا عرف أھل مكة ومن حولھا التوحید واإلیمان با�

 . منھم على الحنیفیة دیانة إبراھیم علیھ السالم دیانة ابراھیم علیھ السالم تدعوه إلى عبادة هللا الواحد وبقى القلیلالحنیفیة 

 )الالت ـ العزى ـ مناة : (ً صنما مثل ل قبیلة منھم واتخذت كممع مرور الزمن دخلت علیھم عبادة األصنا
  كما انتشرت الیھودیة والمسیحیة فى أجزاء قلیلة من شبھ الجزیرة العربیة

  ألنھا كانت عبارة عن قبائل متفرقة لكل منھا شیخ یحكمھا یتم اختیاره من بین أفرادھا
   من الناس ینتمون إلى أصل واحد وتربطھم رابطة الدم والنسب والعصبیةجماعة: القبیلة

 كانت قبیلة قریش بمكة من اشھر القبائل العربیة، ة قانون یحدد حقوق وواجبات كل فرد كان لكل قبیل



   

 ٢٣

االعدادى  الثانى الصف        سلسلة اجلندى التعليمية         

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

  
  
  

  عرف أھل الجزیرة العربیة الرعى والزراعة والصناعة والتجارة
  )الصحراء (  كان الحرفة السائدة فى البادیة :الرعى 

   كانت قلیلة لندرة األمطار ویزرع علیھا بعض الحبوب والثمار:الزراعة 
   عرفوا بعض الصناعات مثل الرماح والسیوف والتماثیل:الصناعة 
   كان أھل مكة أكثرسكان شبھ الجزیرة مكانة تجاریة:التجارة 

   الشام وقد ذكرھا القرآن الكریمحیث كانوا یقومون برحلتین تجاریتین ھما رحلة الشتاء إلى الیمن ورحلة الصیف إلى
  

  
  

   )النابغة الذبیانى (ومن أشھر شعرائھم، اشتھر العرب بالشعر والخطابة 
  ) ذي المجاز–عكاظ ( أشھر أسواق العرب قدیما

  ًنا لتنافس الشعراء والخطباءل كانت میداًلم تكن أسواقھم مجاال للتجارة فقط ب
  
  
  
  

  البدو وھم الذین یسكنون الصحراء -١
  الحضر وھم الذین یسكنون المدن -٢

   األخذ بالثأر-٤                   لعب المیسر  - ٣ شرب الخمر         -٢         )دفن البنات أحیاء (  وأد البنات -١

   الصبر-٦  حمایة الجار        -٥       العفو عند المقدرة   - ٤      الوفاء بالعھد  -٣         الكرم  - ٢ الشجاعة          -١
  السیدة خدیجة بنت خویلد رضى هللا عنھا

  
  



٢٤

االعدادى  الثانى الصف  سلسلة اجلندى التعليمية 

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

إختيار اهللا لشبه الجزيره العربيه لتكون مهدا لرسالة االسالم؟ 

 شهرة اسواق العرب؟
 كانت القبيله هى النظام السائد فى شبه الجزيره العربيه؟     

 قيام اهل مكه برحلة الشام صيفا  واليمن شتاءا؟



   

 ٢٥

االعدادى  الثانى الصف        سلسلة اجلندى التعليمية         

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

  
  
  
  
  
  
  

  المعروف عند م  ٥٧٠عام  فى مكة یوم االثنین الثاني عشر من شھر ربیع األول  علیھ وسلمصلى هللاولد النبى محمد 
  بعام الفیلالعرب 

  ً یتیما علیھ وسلمصلى هللاُولد الرسول 
  أثناء عودتھ من رحلة تجاریة لبالد الشامُفن فى یثرب  ودمات أبوه عبد هللا بن عبد المطلب

ًفرح بمولده جده عبدالمطلب وبنى ھاشم جمیعا ألنھ كان عطاء لھم من هللا وتعویضا لھم عن فقد أبیھ ً  
ًأخذه جده وطاف بھ حول الكعبة وسماه محمدا وھو اسم لم یكن مألوفا عند العرب لیكون محمودا فى األرض وفى السماء ً ً  

لیتجھــوا إلى كنیستھ التى بناھا بأرض الیمـــن   الحبشى ھدم الكعبة لیصرف العرب عن زیارتھا وتعظیمھاة أبرھةحاولم
  الحرام وأھلك أبرھة وجیشھ فخـــرج بجیش كبیر لھدمھا ولكن هللا حفظ بیتھ

 
 
  

  وأخیارھاكان نسبھ من أفضل األنساب 
  بن عبد هللا بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف بن قصى بن كالبھو محمد 

  ویمتد نسبھ إلى عدنان من ولد إسماعیل بن إبراھیم علیھما السالم
  نة بنت وھب من خیرة قریشأما أمھ فھي السیدة آم

  
  
  

   لمرضعات من البادیة بأبنائھماكان من عادات أشراف مكة ان یدفعو
  سبھم فصاحة اللسان وقوة البنیان ورجاحة العقلألن العیش فى البادیة یك

  )حلیمة السعدیة ( إلى مرضعة من بنى سعد علیھ وسلمصلى هللالذلك دفعوا بھ 
  فأقام عندھا أربع سنوات كانت أعوام خیر وبركة علیھا وعلى بنى سعد

  فیتأعادتھ السیدة حلیمة السعدیة إلى أمھ فأقام معھا حتى بلغ السادسـة من عمـره حتى تو
  فكفلھ جده عبد المطلب الذى سرعان ما توفى وھو فى سن الثامنة من عمـره
  فأوصى بھ عمـھ أبا طالب فكان أحب إلیھ من أوالده فأحسن تربیتھ ورعایتھ

  

  

  

  ً عبئالذلك لم یرض أن یكونًعاش محمد فى بیت عمھ بین أبنائھ وكان عمھ فقیرا 
  نھلقد خرج لیرعى األغنام لیساعد عمھ ویخفف ع

  لتواضع والشجاعة والرحمة والعطفالصبر واة الرعي الكثیر من الصفات كفتعلم من حرف



٢٦

االعدادى  الثانى الصف  سلسلة اجلندى التعليمية 

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

  بالتجارة وخرج في أكثر من رحلة تجاریة إلى الشام علیھ وسلمصلى هللاعمل النبى 
، )مانة والصدق ورجاحة العقل واألالعفة والطھارة (:ُحفظھ هللا من كل سوء او انحراف طوال فترة شبابھ حیث عرف عنھ 

  فلقبوه بالصادق األمین

  ًسمعت بھ السیدة خدیجة فأرسلت إلیھ لیخرج تاجرا بمالھا إلى الشام مع غالمھا میسـرة
   وخرج فى رحلة إلى بالد الشام علیھ وسلمصلى هللا فقبل

  وھناك عرف میسرة الكثیر من صفاتھ وأخالقھ الكریمة فلما عاد وصفھا لسیدتھ
   علیھ وسلمصلى هللاوعرضت علیھ الزواج فتزوجھا القھ فأعجبت بأخ

 )القاسـم وعبدهللا وزینب ورقیة وأم كلثوم وفاطمة ( فكانت خیر زوجة لخیر شاب فأنجبت منھ ولدین وأربع بنات ھـم 



   

 ٢٧

االعدادى  الثانى الصف        سلسلة اجلندى التعليمية         

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

  
  
  
  
  
  

ًیتعبد فیھ ویمكث فیھ أیاما بعیدا عن الناس یتأمل فى خلق هللا من حولھیخرج إلى غار حراء لالرسول كان  ُ  
بالوحى وضمة لصدرة فى إحدى لیالى رمضان نزل علیھ جبریل علیھ السالم  وظل یتعبد فى غار حراء حتى بلغ األربعین

وذكرتھ ببعض خصالھ الحمیدة منھا ًزوجتھ بما حدث وقالت لھ وهللا ال یخزیك هللا أبدا  فطمأنتة ثم عاد إلى بیتھ وھو یرتجف
  ) صلة الرحم ـ حمل الكل ـ إكساب المعدوم ـ اإلعانة على نوائب الحق (:

  ًأخذتھ وانطلقت بھ إلى ابن عمھا ورقة بن نوفل وكان عالما باإلنجیل وعلى دین إبراھیم علیھ السالم
السالم إنك ستكون نبي زلھ هللا على موسى علیھ  الذى أن)الوحى (فأخبره بما حدث فطمأنھ ورقة وقال لھ ھذا ھو الناموس

 ھذه األمة
  ثم جاء إلیھ جبریل مرة أخرى لیخبره انھ رسول هللا وكلفھ بحمل رسالة اإلسالم إلى الناس

 

 

  
  
  

  "ث سنوات ثال" استمرت الدعوة سریة لمدة 
  :فسلم بدأ الرسول بدعوة المقربین منھ 

  خدیجة  زوجتھ :من النساء 
  وكان فى سن العاشرة على بن أبى طالب :ومن الصبیان

   زید بن حارثة:الموالى  ومن
  أبوبكرالصدیق:ومن الرجال

لتكون أول مدرسة فى اإلسالم " األرقم بن أبي األرقم " م الرسول  دارزاد عدد المسلمین فأصبح أكثر من ثالثین فاختار لھ
 أمر هللا نبیھ بالجھر بالدعوةلكى یتعلموا فیھا مبادىء الدین اإلسالمى ویتدارسونھ فیما بینھم ، وظلوا على ھذا الوضع حتى 

 
 

  ولھ بالجھر بالدعوةبعد ثالثة سنوات أمر هللا رس
یأمرھم بعبادة هللا الواحد األحد وترك عبادة األصنام وصعد على و یعلن عن دعوتھ بین الناس  صلى هللا علیھ وسلمفبدأ الرسول

 وبدأ یدعیھم لالسالمجبل الصفا ونادي فى الناس فاجتمعوا إلیھ 
 

 :موقف قریش من الدعوة اإلسالمیة 
 

   تخالف دین آبائھم وأجدادھم- ٢               ظنت أنھا تھدد مصالحھا ومكانتھا بین القبائل  -١



٢٨

االعدادى  الثانى الصف  سلسلة اجلندى التعليمية 

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

   وأصحابھ صلى هللا علیھ وسلمبدأ إیذاء قریش للنبى
ولكنھم صبروا وثبتوا اتھموه بالسحر والجنون والكذب ونال أصحابھ أشد ألوان العذاب وعندما فشلوا فى رد الرسول عن دینة 

  على دینھم
  ولما فشلت قریش أن تردھم عن دینھم عرضت قریش األموال والزعامة على الرسول لكنھ رفض

  :موقف قریش من رفض الرسول الرجوع عن الدین الجدید 
" بجوارھم من بنى ھاشم وبنى عبد المطلب واستمرت المقاطعة ثالث سنوات قاموا بحصار المسلمین ومقاطعتھم ومن وقف 

  الحصار فى رد المسلمین عن دینھمًوفشل أیضا ھذا 

  شدة ایذاء قریش للمسلمین بمكة -١
ملك عادل ال یظلم أحد ، وھى أرض صدقشي النجایحكمھا   -٢

 ًفقد عمـھ أبا طالب وزوجتھ خدیجة اللذین كانا عونا لھخصوصا بعد إن عوة غیر مكـة  مكان آخر للد البحث عن -١
   النصرة من قبیلة ثقیف التمس-٢

  :بیلة ثقیف موقف ق
  سال الدم من قدم الرسولرفضوا دعوتھ وأمروا عبیدھم و صبیانھم  برمیھ بالحجارة حتى 

  ھو اآلخر في رأسھ كان معھ زید بن حارثة یقیھ بنفسھ حتى أصیب و
  .ًبجوار بستان یدعو ربھ ثم انطلق عائدا على مكة ) صلى هللا علیھ وسلم ( ثم جلس الرسول 

 لوفاة زوجة النبي السیدة خدیجة وعم النبي أبى طالب و شدة حزنھ علیھما

  :أسبابھا 
   بعد فقده عمھ وزوجتھ وعودتھ من الطائفأراد هللا أن یسرى عن نبیھ 

  :أحداثھا 
  القرآن الكریم انھا رحلة االسراء والمعراجتى ذكرھا كانت معجزة من المعجزات الجبریل لیصطحبھ فى رحلةرسل ُأ -١
ُأسرى بھ لیال من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى ثم عرج بھ إلى السماء  -٢ ً  
ًھناك فرضت علیھ الصالة ثم عاد وأخبر قریشا بما حدث فكذبوه وأنكروا علیھ -٣ ُ  
  مى بالصدیقُ لذلك س) إن قال ذلك فقد صدق (لكن أبا بكر قد صدقھ وقال  -٤



٢٩

االعدادى  الثانى الصف  سلسلة اجلندى التعليمية 

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

: 

  إيذاء المشركين للمسلمين االوائل؟-١

 هجرة المسلمين الى الحبشة؟-٢

   قيام الرسول برحلة الطائف؟-٣

  دعوة الرسول قريش إلى االسالم؟-٤



   

 ٣٠

االعدادى  الثانى الصف        سلسلة اجلندى التعليمية         

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

  
  
  
  
  
  
  

  شر دعوتھ بین الناس یفكر في أسلوب جدید لن علیھ وسلمصلى هللا بدأ الرسول
  القبائل والوفود التي تأتى إلى الحج إلى اإلسالم ویطلب منھم النصرة والمساعدةیدعوأخذ 
   بعد أن تیقنوا انھ النبي الذى حدثھم الیھود عنھفدعاھم إلى اإلسالم فأجابوه  بستة رجال من أھل یثرب الرسولالتقى

  ثم عادوا إلى یثرب یدعون قومھم إلى اإلسالم
    

  الثالث عشر من البعثة  الثاني عشر من البعثةفى موسم الحج   العام
بوفد من التقى الرسول صلى هللا علیھ وسلم   أحداثھا

عشرة ( ًثنى عشر رجال أھل یثرب وكانوا ا
  )من الخزرج واثنان من األوس 

  

 ثالثة عاد أھل یثـرب إلى مكــة وكانوا
  ًوسبعین رجال و امرأتین

) صلى هللا علیھ وسلم( التقى بھم النبى 
  سرا

ًبایعوه على أال یشركوا با� شیئا وال   البیعة
یسرقون وال یزنون وال یقتلون أوالدھم وال 

  یعصونھ

ھ إن ھاجر  حمایتھ ونصرتبایعوه على
 إلیھم فبایعھم الرسول صلى هللا علیھ وسلم

  .أنا منكم وانتم منى: وقال 
أرسل معھم مصعب بن عمیر لیعلمھم أمور   النتائج

  دینھم فكان أول سفیر فى اإلسالم
  

الستقبال الرسول مھیئة   یثرب اصبحت
 فأمرھم وأصحابھ  صلى هللا علیھ وسلم

  ًبالھجرة إلیھا قائال
یثرب فارین ل  لالتجاةفخرج المسلمین

  .بدینھم وتاركین وراءھم أموالھم ودیارھم
  
  
  

  :األسباب 
  لقد أدركت قریش خطورة تجمع المسلمین فى یثرب فسعت لمنع الرسول من اللحاق بھم

  :األحداث 
  اجتمع زعماؤ قریش فى دار الندوة -١
 بین القبائلضربة رجل واحد بسیوفھم فیتفرق دمھ سول لیضربوا الرًن یأخذوا من كل قبیلة شابا اتفقوا على أ -٢
   بتلك المؤامرة وأذن لھ بالھجرةأخبره هللا -٣
  
  
  
   اخبر أبا بكر بصحبتھ فى الھجرة وطلب منھ إعداد راحلتین للسفر-١
  ً استأجر دلیال أمینا لیدلھما على الطریق وھو عبد هللا بن أریقط ولم یكن قد أسلم بعد-٢
  ًى طالب فى فراشھ لرد األمانات إلى أصحابھا وخداع المشركین وخرج من بیتھ لیال والمشركون أمامھ ترك علي بن أب-٣



   

 ٣١

االعدادى  الثانى الصف        سلسلة اجلندى التعليمية         

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

  في غار ثور جنوب مكة ثالث لیال لخداع المشركین وتضلیلھمالرسول وابى بكر  اختبأ -٤
   كلف عبد هللا بن أبى بكر بتتبع أخبار المشركین-٥

  وأسماء بنت أبى بكر بإحضار الطعام  لھما
  وعامر بن فھیرة  یرعى األغنام حول الغار لیخفى آثارھما

  وصاحبھ  حفظتھ عنایة هللا من أعین المشركین عندما وصلوا إلى الغار فلم یستطیعوا رؤیتھ ھو -٦
   أتى إلیھما الدلیل وسار فى طریق غیر طریق القوافل حتى وصل یثرب واستقبلھ أھلھا بالترحاب-٧

  التخطیط الجید لألمر - ٢)               صلى هللا علیھ وسلم(  توفیق هللا وعنایتھ برسولھ -١
   اختیار القادرین على تنفیذ الخطة-٤                                                        السریة التامة     -٣

 ولكن یظھر ھنا التضحیة صلى هللا علیھ وسلم وأصحابھ من مكة فھى موطنھم خروج الرسول من السھلولم یكن  :الحظ 
 من أجل نصره دین هللا

  

  
  

  بدأت مرحلة جدیدة للدعوة االسالمیة) المدینة المنورة ( یثرب ) صلى هللا علیھ وسلم( بدخول الرسول 
  وفأصبح فیھا للمسلمین مكان آمن یمارسون فیھ شعائر دینھم دون خ

  یؤسس لبناء دولة اإلسالم) صلى هللا علیھ وسلم( أخذ الرسول 
  
  
  

  بناء الرسول للمسجد ؟: بم تفسر 
  مدرسة لتعلیم مبادئ الدین اإلسالمي -٣ً دارا للعبادة             -٢ً مقرا للحكم           -١

  دأصحابھ فى بناء المسجمع ) صلى هللا علیھ وسلم( وقد شارك الرسول 

  واألنصار لیسود الحب واإلخاء والتعاون بین المسلمینین آخى الرسول  بین المھاجر
  جرین علیھم فى بیوتھم وأموالھم المھاد كان األنصـار یتسابقون فى تفضیلفقـ

  المسلمون المھاجرین واألنصار فى مجتمع المدینة یجمعھم الحب والتعاون واإلخاءولقد أثني هللا تعالى علیھم ولذلك عاش 
   أھل یثرب الذین بایعوا الرسول:األنصار          أھل مكة الذین خرجوا من دیارھم إلى المدینة لنشر اإلسالم:المھاجرین 

  لمدینة ؟كتب الرسول صحیفة ا: بم تفسر 
  كان الیھود ومن على دین األوس والخزرج یعیشون مع المسلمون بالمدینة -١
  واجباتالحقوق والًأن یضع نظاما یحدد ) صلى هللا علیھ وسلم( أراد الرسول  -٢
  ًأخطر فئة فى المدینة لما عرف عنھم من غدر وخیانة للعھودالیھود  یعتبر -٣

  لھم ودور عبادتھم بشرط أن یتعاونوا لحمایة المدینة من أى عدوان فیھا على دینھم وأمواأمنھم  :نصوصھا
 في المدینة تحدد حقوق وواجبات كل فرد في المدینة) صلى هللا علیھ وسلم(  ھي وثیقة وضعھا الرسول :الصحیفة 

  



   

 ٣٢

االعدادى  الثانى الصف        سلسلة اجلندى التعليمية         

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

  
  
  

  
:  

  
  
  
  
  
  
  
  

بیعھ العقبة األولى وبیعھ العقبة الثانیة 

                                                       بيعة العقبه االولى  وبيعه العقبة الثانية -١

  .                            مؤاخاة الرسول بين المهاجرين واالنصار-٢



   

 ٣٣

االعدادى  الثانى الصف        سلسلة اجلندى التعليمية         

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

 

  
  
  
  

وأصحابھ فى مقاومة كل من یسعى للقضاء على ھذا الدین والوقوف أمام نشر فضائلھ ) صلى هللا علیھ وسلم( بدأ الرسول 
ن السرایا والغزوات وأصحابھ مجموعة م) صلى هللا علیھ وسلم( ث خاض الرســول ًومبادئھ السمحة بین الناس جمیعا حی

  ضد المشركین 
  

) صلى هللا علیھ وسلم( حمالت وجھھا النبى   التعریف
معارك خاضھا المسلمون بقیادة الرسول   ضد المشركین ولم یحضرھا

  ضد المشركین) صلى هللا علیھ وسلم( 

قوة قریش االقتصادیة لیكفوا كیدھم إضعاف   الھدف
ھم وتحریضھم للیھود على الرسول وعداء

   وأصحابھ بالمدینةصلى هللا علیھ وسلم

نشر مبادئھ بین الدفاع عن الدین الجدید و
  ًالناس جمیعا

  
  
  
  
  
  
  

   ضد المسلمینقریش :األطراف 
  بدر بالقرب من المدینةبئر :المكان 

  :أسبابھا 
ًابھ باعتراض قافلة لقریش قادمة من الشام یقودھا أبو سفیان تعویضا لھم عما سلبتھ قریش منھم عند أمر الرسول أصح -١

  ھجرتھم إلى المدینة إال أن قائد القافلة أبوسفیان غیر طریقھ فنجا بالقافلة
  إصرار زعماء قریش على قتال المسلمین والقضاء علیھم-٢

  :أحداثھا 
 بین التسعمائة إلى األلف حتى وصلوا إلى بدرما  خرج المشركین وكان عددھم -١
   المسلمین ثالثمائة وثالثة عشركان عددفأشاروا علیھ بالخروج لقتالھم وأستشار الرسول أصحابھ -٢
  أشار الحباب بن المنذر على النبى أن یعسكر عند أدنى بئر من آبار بدرف بئر بدر  وصل المسلمون إلى-٣
 ل وبشرھم بنصر هللا لھم ودعا ربھ فأمده هللا بمالئكة من عنده لتحارب معھم شجع النبى أصحابھ على القتا-٤

  :نتائجھا 
  انتصر المسلمون بفضل ایمانھم با� الواحد -١
  أسیرسبعون وُقتل من قریش حوالى سبعون قتیل منھم أبو جھل وعتبة بن ربیعة  -٢
  ملة حسنةأصحابھ بمعاملة األسرى معاسلم صلى هللا علیھ وأمر الرسول  -٣
   وفرح المسلمون بنصر هللا لھم رجل ،أربعة عشرُ استشھد من المسلمین  -٤

  :الدروس المستفادة 
  النصر یأتى من عند هللا وال یعتمد على العتاد والقوة -٢كید على مبدأ الشور                            التأ -١



   

 ٣٤

االعدادى  الثانى الصف        سلسلة اجلندى التعليمية         

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

 
  

  
  بالقرب من جبل أحد :المكان                                                   ضد المسلمینقریش :األطراف 
  رغبة قریش فى االنتقام من المسلمین لما حدث لھم یوم بدر :أسبابھا 
  :أحداثھا 

   نحو المدینة حتى نزلوا قریبا من جبل أحداتحركو -٢              تعداده ثالثة آالف مقاتلًأعدت قریش جیشا  -١
   :موقف الرسول

  سول أصحابھ فأشاروا علیھ بالخروج من المدینة استشار الر-١
   بن سلول زعیم المنافقین بثلث الجیش خرج الرسول فى ألف من أصحابھ وفى الطریق رجع عبد هللا-٢
 اختار الرسول خمسین رامیا للوقوف على جبل یشرف على أرض المعركة وأمرھم بأال یتحركوا من أماكنھم فى حالة -٣

  بأمرهالنصر أو الھزیمة إال 
  لمسلمینمعركة وكان النصر فى البدایة ل دارت ال-٤
   خالف الرماة أوامر الرسول وتركوا أماكنھم لجمع الغنائم-٥
   استغل خالد بن الولید الفرصة واستدار من خلف الجبل وانقض بجیشھ على المسلمین-٦

  :نتائجھا 
  نھم حمزة بن عبدالمطلب عم النبى مین سبعینُ قتل من المسلم- ٢                     تحول النصر إلى ھزیمة-١
  )صلى هللا علیھ وسلم( رح النبى ُج - ٤            ُ قتل من المشركین أربعة عشرة-٣

  :الدروس المستفادة 
  ضرورة االلتزام بأوامر القائد فى حالة الحروب

  
  
  
  

   وانصارھا ضد المسلمینقریش :األطراف 
  :أسبابھا 

إلى قریش والقبائل المجاورة لھا على قتال ل من المدینة لغدرھم و خیانتھم الذین أخرجھم الرسویر  تحریض یھود بنى النض-١
  الرسول وأصحابھ

   القضاء على قوة المسلمین نھائیافيرغبة قریش  -٢
  :أحداثھا 

  عشرة أالف مقاتل متجھین نحو المدینةحوالى خرجت قریش وحلفاؤھا  -١
 علیھ سلمان الفارسي بحفر خندق شمال المدینة فأعجب ذلك النبى وسارع ھو وأصحابھ  استشار الرسول أصحابھ فأشار -٢

  فى حفر الخندق وتم االنتھاء منھ قبل مجىء المشركین
  الف مقاتل فكان الجبل خلفھ والخندق أمامھ یبلغ ثالثة اخرج الرسول وأصحابھ فى جیش -٣
  لمسلمین استمر شھرا كامالعندما رأت قریش وحلفاؤھا الخندق فرضوا حصار على ا -٤
  غدر یھود بنى قریظة بالعھد الذى كان بینھم وبین الرسول وانضموا للمشركین فأشتد الحصار على المسلمین -٥

  :نتائجھا 
 أرسل هللا ریحا شدیدة اقتلعت خیام المشركین وشتت شملھم وقذف هللا فى قلوبھم الرعب فعادوا إلى بالدھم خاسرین وفرح -١

  نصر هللالمسلمین ب
 حاصرالرسول یھود بنى قریظة بسبب خیانتھم ونقضھم للعھد وأمر بخروجھم من المدینة وبذلك تخلص من الطائفة الثالثة -٢

  من الیھود بالمدینة بسبب غدرھم وخیانتھم
  :الدروس المستفادة 

   على مبدأ الشورىالتأكید -٢                                           التماس النصر من عند هللا -١



   

 ٣٥
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  )قریش ( مع أھل مكة المسلمین :األطراف 
  :األحداث 

  )أداء العمرة ( مكة لزیارة بیت هللا الحرام ل لالتجاةوجمع من أصحابھ ) صلى هللا علیھ وسلم(  خرج الرسول-١
  ُن یسمى الحدیبیة بالقرب من مكةنزل الرسول بمكا -٢
   لیخبرھم بأنھ لم یأت للقتالأرسل عثمان بن عفان إلى قریش -٣
  من دخول مكة) صلى هللا علیھ وسلم( تصدت قریش لمنع الرسول -٤
  ) الرضوان  بیعة(یھ وسلم أصحابھ على قتال قریش  صلى هللا علاشاعھ بمقتل عثمان فبایع الرسول انتشر -٥
  یبیة صلح الحد لمفاوضة الرسول وتوصل الطرفان إلىًسوالعاد عثمان وأرسلت قریش ر -٤

  :شروط الصلح 
   إیقاف الحرب بین الطرفین عشر سنوات-١
   ھـ٧ُ یؤجل دخول المسلمین الرسول إلى مكة للعام التالى -٢
فدخلت  دخل فیھ ومن اراد ان یدخل فى حلف قریش دخل فیھ) صلى هللا علیھ وسلم(  من أراد أن یدخل فى حلف محمد-٣

  )صلى هللا علیھ وسلم( خزاعة فى حلف الرسول
  من قریش رده إلیھم) صلى هللا علیھ وسلم(  من أتى إلى قریش من المسلمین ال ترده و من أتى إلى محمد-٤

  : الصلح نتائج
ًإلى المدینة وكان ھذا الصلح فتحا مبینا على المسلمین) صلى هللا علیھ وسلم( عاد الرسول -١ ً  
 إلى اإلسالمحیث بدأ النبى فى إرسال الرسل إلى الملوك ورؤساء العالم یدعونھم  -٢
 .ًبدأت مرحلة نشر الدعوة عالمیا ومواجھة كل من یقف أمام تبلیغھا ونشر فضائلھا بین الناس جمیعا  -٣
 ھـ ، ودخول الكثیر من المشركین فى االسالم٧ضمن الرسول دخول مكھ وزیارة الكعبة  -٤

  :الدروس المستفادة 
  احترام العھود والمواثیق -١
  ع االسالمىاھمیة دور المرأه فى المجتم -٢
  

  
  

   ضد یھود خیبرالمسلمون :االطراف 
  :أسبابھا 

ز المؤامرات وكانت مرك) بنى النضیر ( تقع شمال المدینة وكان یسكنھا الیھود رغبة الرسول فى فتح مدینة خیبر التى 
 مسلمینوالمكر والخیانة ومأوى لمثیري الشغب من الیھود بتحریضھم القبائل على قتال الوالدسائس ووكر للغدر 

 خرج الرسول بجیش عدده ألفا وستمائة مقاتل فحاصر خیبر حتى استسلمت كل حصونھا :أحداثھا 
  :نتائجھا 

   تساقطت قالع الیھود وحصونھم-١
   سمح لھم الرسول بالبقاء یعملون فى أراضیھم مقابل تأدیة نصف محاصیلھم للمسلمین-٢
  ود الیھودي من شبھ جزیرة العربالوجانتھى بذلك و الخطاب ظل الیھود بخیبر حتى أخرجھم منھا الخلیفة عمر بن-٣

  :الدروس المستفادة 
  التسامح والعفو عند المقدرة - ٢                             عدم التآمر على اآلخرین -١
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االعدادى  الثانى الصف  سلسلة اجلندى التعليمية 

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

 المسلمون ضد قریش :األطراف 
  :أسبابھا 

  مع الرسول عھدھا  قریشنقض -١
 فى حلف مع المسلمین وقاتلوھم وھم آمنون مطمئنون التى كانتة خزاعة بیلق مع قبیلة بكر ضد  تحالف قریش-٢

   الرسـول بجیش بلغ عدده عشرة أالف مقاتل إلى مكةخرج  :أحداثھا
  :النتائح 

 )دلیل على التسامح والعفو عند المقدرة ( وعفا عن أھلھا فتح مكة دون قتال  -١
  طاف بالكعبة وحطم ماحولھا من أصنام -٢
 .إلیھ الرجال والنساء من قریش یعلنون إسالمھم ویبایعونھ على عبادة هللا أتى  -٣

  :الدروس المستفادة 
 التسامج والعفو عند المقدرة - ٢  عدم رد اإلساءة -١

   ضد قبیلتى ھوزان وثقیفالمسلمون :األطراف 
 تتحرك لقتالھ) جنوب مكة ( وثقیف ن  ھوازأن قبیلتي الرسول علم :أسبابھا 
  :أحداثھا 

  خرج الرسول على رأس الجیش الذى فتح مكة ومعھ عدد من المسلمین الجدد -١
  إلى وادى حنین بین مكة والطائف وصل -٢
   شعر المسلمون فى تلك الغزوة بقوتھم وقال بعضھم لن نھزم الیوم -٣
  ام الھجـوم المفاجئ لقوات المشركین فتراجعوا وتفرقوا اختل توازن المسلمون فى بدایة المعركـة أم -٤
موقعھ وأمر عمھ العباس أن ینادى على المسلمین فاجتمعوا وانتصروا على عدوھمالالرسول ثبت فى  -٥

 :نتائجھا 
   انتصر المسلمین على عدوھم-١
  اإلیمان وقوة بطاعة هللا كانت درسا للمسلمین بانھم لم ینتصروا بكثرة عددھم وعدتھم فقط ولكن -٢

   ال یأتى بكثرة العدد والعدة انما بطاعة الرسول وقوة االیمان با� الواحدالنصر :الدروس المستفادة 

 أخر غزوات الرسول 

 ضد الرومالمسلمون  :األطراف 
  :أسبابھا 

  ھدیدات الرومتأمین الجھات الشمالیة من جزیرة العرب من ت -١
  باعدادا جیشا كبیرا لقتال المسلمین والقضاء علیھم) الروم (  قیام -٢

  :أحداثھا 
  جیشا بلغ عدده ثالثین ألف مقاتلأعد الرسول  -١
  فى قلوبھم الرعب فتفرقوا جمیعاتحرك بھ نحو تبوك فلم یجد أحدا من الروم حیث قذف هللا -٢

  :نتائجھا 
  عاد الرسول بجیشھ سالما إلى المدینة- ٢           نسحب منھا الروم الرسول دون مقاومة بعد أن ادخل -١

   النفس والمال فى سبیل هللابذل :الدروس المستفادة 
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االعدادى  الثانى الصف  سلسلة اجلندى التعليمية 

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

 فى نھایة العام العاشر الھجري خرج الرسول ألداء فریضة الحج وخطب فى الناس مبینا لھم مبادئ الدین

  اإلسالمي
 االثنین الثانى عشر من ربیع األول عام ل الرسول إلى جـوار ربھ فى یـوم فى العام التالى وانتقبعد عودتھ إلى المدینة مرض 

  عد ان أدى األمانة وبلغ الرسالةھـ ب١١

 .  ةتمت بيعة العقبه االولى فى العام الثانى عشر من البعث

  قتل حمز بن عبد المطلب فى غزوة احد  

.         هـ١٠توفى الرسول عام 

.         قضى الرسول على شر اليهود بعد غزوة خيبر

. تمت بيعة العقبه الثانيه فى العام الثالث عشر من الهجرة



   

 ٣٨

االعدادى  الثانى الصف        سلسلة اجلندى التعليمية         

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

  
  
  
  

  المسلمین في دینھم ودنیاھم أموروتولوا) صلى هللا علیھ وسلم( ألنھم جاؤا بعد الرسول الخلفاء 
 الدولةواھتدوا بھدیھ واستكملوا مسیرتھ في بناء ) صلى هللا علیھ وسلم ( ألنھم ساروا علي نھج الرسول الراشدون

  
  
  
  
  

 یقوم  نظام اتبعھ المسلمون فى اختیار الخلفاء الراشدین:الشورى 
  على االنتخاب
 شكل من اشكال الحكم أقرة المسلمون بعد وفاة النبى یقوم :نظام الخالفة 

  عن الرسولالمسلمون فى الدین والدنیا نیابة على اختیار من یتولى امور 
  
  
  

   أشھر بعد عام الفیل بسنتین وستة عامر القرشي ولد  عثمان بنھو عبد هللا بن
ًكان تاجرا أمینا ذا مال ٍ وفیر عمل بالتجارة و ً. 

 عرف عنھ الصدق واإلحسان واإلنفاق علي الفقراء والمساكین والتواضع والبساطة 
ًمحبوبا من الناس مترفعا عن عادات الجاھلیة ولم یشرب الخمر قط لذلك ارتبط بالرسولكان  ً  

   فى قریشكان من أھل الرأي والمشورة

 .) أول من أسلم من الرجال ( لم یتردد في الدخول لإلسالم عندما دعاه الرسول 
 .قدم نفسھ ومالھ وأسرتھ وكل ما یملك في سبیل الدین 

ًخرج داعیا ومجاھدا حتى أسلم علي یدیھ كثیر من الصحابة ً.  
 ) .فكان أول خطیب في اإلسالم ( ي المشركین عند الكعبة وتحمل أذأبوبكر لما جھر الرسول بالدعوة خطب 

 .  یعطى المحتاج ویحرر العبیدالھ علي فقراء المسلمینوممعظم أأنفق 
 ٍوتوفي الرسول وھو راض عنھ ًشارك في جمیع الغزوات فأحبھ الرسول وجعلھ إماما للمسلمین في الصالة أثناء مرضھ

  
  
  

 ، "ًمن قال أن محمدا قد مات ضربت عنقھ "نھم عمر بن الخطاب الذي قال لما توفي الرسول لم یتحمل الصحابة الخبر ، وم
 "ُقد مات ومن كان یعبد هللا فإن هللا حي ال یموت ً محمدافإن ًمن كان یعبد محمدا "  لكن أبا بكر قال في ثبات وصبر

  وتقبل الجمیع أمر وفاة الرسولوأستقرت بذلك ھدأت النفوس 

  أبوبكر الصدیق

  ھـ١٣- ١١
  عمر بن الخطاب

  ھـ٢٣- ١٣
  عثمان بن عفان

  ھـ٣٥ – ٢٣
  علي بن أبي طالب

  ھـ٤٠ – ٣٥
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  :البیعة الخاصة 
 .الختیار خلیفة للمسلمین للحفاظ علي كیان الدولة ر بوفاة النبي اجتمعوا في سقیفة  بني ساعدة لما علم األنصا

  بالخالفة المھاجرین وتمت مبایعة أبي بكرفىفة كون الخالتاتفقوا أن  وانضم إلیھم المھاجرون ودارت بینھم مشاورات
  : البیعة العامة

   وبایعوه على أبى بكرمسجد حیث أقبل المسلمونتمت بال
   االسالمیھ فى عھدهًصعد أبو بكر المنبر وخطب في المسلمین موضحا أھم األسس التي ستسیر علیھا الدولة

 

 رسول هللاعندما توفى ًأكبر الصحابة سنا  -١
 اسلم من الرجالفھو أول من إلسالم فى اھ یتسبقأ -٢
  االسالمىجھاده بنفسھ ومالھ وأوالده من أجل رفعة الدین -٣
 ًوجعلھ إماما للمسلمین في الصالة أثناء مرضھحب الرسول لھ  -٤
  رفیق الرسول فى الھجرة إلى یثرب -٥
  
  
  
  
  
  

لحاجة الدولة إلیھ  الجیش الـإرسدم غم أن بعض الصحابة نصحوه بعر  الرسولةًتنفیذا لوصیأول عمل قام بھ أبوبكر 
 )خطر المرتدین ( لمواجھة الخطر الذي تعرضت لھ 

ًماشیا وأسامة راكبا  علي إرسال الجیش وخرج في وداعھ أبوبكرأصر  لقتال الروم  وتحرك الجیش نحو بالد الشامً
ًعاد الجیش بعد أربعین یوما سالما غانما لینضم  ً   .في قتال المرتدین وش المسلمین لجیً

  
  

   قبائل عربیة خرجت من االسالم بعد وفاة الرسول ومنھم من رفض دفع الزكاة وادعى النبوة:المرتدین 
  : كبیر حیث بعد وفاة الرسول تعرضت الدولة لخطر

 .بعض النبوة مثل مسیلمة الكذاب ادعي الوعن دفع الزكاة بعض القبائل  تامتنعارتدت بعض القبائل عن اإلسالم و
  :من المرتدین الصدیق موقف أبو بكر 

ًاتخذ موقفا حازما فأرسل عدة جیوش بقیادة الصحابة لقتالھم وأوصاھم بمراعاة آداب الحرب  ونجحت الجیوش في فى االسالم ً
 مھمتھا وعادت القبائل المرتدة لإلسالم

  

 .استشھاد الكثیر من حفظة القرآن أثناء حرب المرتدین  أمر أبوبكر بجمعھ بسبب
 .أشار عمر بن الخطاب علي أبو بكر بجمع القرآن 

  . وتم وضعة فى مصحف واحد  بجمعھ )أحد كتاب الوحي( الصدیق  زید بن ثابت ابوبكر أمر 
  

   بن زیدإرسال جیش أسامة
 

  خارج شبھ الجزیرة العربیةنشر اإلسالم
 

  المرتدین قتال
 

  الكریم جمع القرآن
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الصدیق في نشر اإلسالم خارج شبة الجزیرة العربیة وتأمین حدود أبوبكر دین فكر بعد استقرار الدولة والقضاء علي المرت
  فأرسلالدولة 

  حمص بشمال بالد الشام لفتح أبي عبیدة بن الجراح -٢                                    بالد العراق لفتح خالد بن الولید -١
  بالد األردن لفتح شرحبیل بن حسنھ - ٤            دمشق فى وسط بالد الشام لفتح یزید بن أبي سفیان -٣
  )فلسطین  ( القدس لفتح عمرو بن العاص -٥

  .نجح خالد بن الولید في فتح  أكثر من نصف العراق في بضعة أشھر ولم یجبر أحد علي الدخول في اإلسالم
 خالد بن الولید بالتوجھ لبالد الشام  الصدیق ابوبكر تحت قیادة أبي عبیدة بن الجراح ، ثم أمر األربعةكانت جیوش الشام

 وقیادة الجیوش
 . ھـ ١٣  عامنجح خالد بن الولید في االنتصار علي الروم في موقعة أجنادین

   ھـ١٣توفى اثناء فتوحات المسلمین فى بالد الشام سنھ 
 تولى بعده عمر بن الخطاب ، ً عاما٦٣ هعمركان ، كانت مدة خالفتة سنتین ونصف 

  .       اجتماع االنصار والمهاجرين فسقيفة بنى ساعدة-١

 . استشهاد عدد كبير من حفظة القرأن فى حروب الردة-٢ 
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حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

مكة بعد میالد النبي بثالث عشرة سنةُھو عمر بن الخطاب بن نفیل القرشي ، ولد ب
 اإلسالمى من أشد الناس عداوة للدین بل إسالمھ كانق
 )بالفاروق ( سلم في السنة الخامسة من البعثة ولقبھ الرسول أ

 األرقمبن أبى ألنھ لما سمع القرآن دخل قلبھ وأعلن إسالمھ بدار األرقم 
لم تستطع ، و علي رأس صف وحمزة بن عبد المطلب في صف ِ أخر من المسلمین إلي البیت الحرام  عمر بن الخطابرجخ

   )وبذلك یكون قد فرق بین الحق والباطل ( كما كانت تفعل من قبل قریش أن تصیبھم بأذى 

القرآن فضربھا ورفضت ) سعید بن زید ( یعلمھا وزوجھا ) ن األرت خباب ب( فتوجھ إلیھا فوجد ) فاطمة ( علم بإسالم أختھ 
صلى (فشرح هللا صدره للقرآن فذھب وأسلم بین یدى النبى) سورة طھ ( اعطاءه الصحیفة إال بعد أن یتطھر فأغتسل ثم قرأھا 

  )هللا علیھ وسلم 

  وتواضعھ ورجاحة عقلھعرف عمر بن الخطاب بزھده وعدلھ ورحمتھ
بینما عمر بن الخطاب أعلن أنھ مھاجر ولم یستطع ، ًعندما أمر الرسول أصحابھ بالھجرة  خرجوا متخفین خوفا من قریش 

  .أحد أن یمنعھ
قربھ الرسول إلیھ وشارك مع الرسول في كل غزواتھ وجاھد بنفسھ ومالھ فأحبھ الرسول إلیمانھ وعلمھ وذكائھ وقوتھ في الحق 

  .أحد مستشاریھ ك

 االسالمیة الخالفة ظل عمر یسانده بنفسھ ومالھ ورأیھ حتي ثبت أركان الدولة الصدیق تولي أبوبكرماعند
 ً فوافقوا جمیعا بن الخطابعندما مرض أبو بكر استشار الصحابة في اختیار عمر

فیھم مبینا لھم األسس التى سوف یقوم وخطب  ثم صعد المنبربعد وفاة أبو بكر الصدیق بایعھ المسلمون علي السمع والطاعة 
  .علیھا حكمھ 

 أو السجل  الدفتربمعنىكلمة فارسیة   :الدیوان
 )دیوان العطاء - دیوان الجند - دیوان بیت المال( أنشأ عمر بن الخطاب العدید من الدواوین مثل 

  نظام الحسبة أنشأ عمر بن الخطاب 

الفتوحات اإلسالمیة المدن إنشاء الھجري التقویم الدواوین إنشاء
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 الذى یؤرخ بھ المسلمون إلى الیوماتخذ من ھجرة الرسول من مكة للمدینة بدایة للتاریخ الھجري 

 لمسلمین والجیوش بھا اجمعًمكانا لیتلتكون ات اإلسالمیة بإنشاء مدن جدیدة  قادة الفتوحبن الخطابأمر عمر 
   البصرة والكوفة بالعراقدینة م-٢                                الفسطاط بمصرمدینة -١ : ثلم

  ـھ١٥معركة القادسیة 
  ھـ١٥ :العام 

  والفرس بقیادة رستمسعد بن أبي وقاص المسلمین بقیادة :األطراف 
  المدائن عاصمة الفرس الفرس حتى دخلوا المسلمونتتبعتم ثم قائدھم رس وقتل  المسلمین وھزیمة الفرسراانتص :النتائج 

  ھـ٢١معركة نھاوند 
  ھـ٢١ :العام 

 والفرسالنعمان بن مقرن  المسلمین بقیادة :األطراف 
  إنتھاء دولة الفرسو المسلمین وھزیمة الفرس راانتص :النتائج 

ى دولة الفرسبسبب القضاء علمعركة نھاوند باسم فتح الفتوح  سمیت  :ملحوظة 

  م٦٣٦/ ھـ ١٥موقعة الیرموك 
 انتصر القائد خالد بن الولید على الروم فى موقعة الیرموك

  :النتائج 
  بالد الشام مغادرة قیصر الروم

 ) انتصاراتھو  بفتوحاتھحتى ال یفتن الناس (من قیادة الجیوش   بعزل خالد بن الولید بن الخطابقام عمر
  قائد للجیشعبیدة بن الجراح  أبي تعیین

 كما أمر ً بنفسھ وكتب ألھلھا أمانا علي أنفسھم وكنائسھم وأموالھم بن الخطاب تسلمھا عمر وھـ١٥ عام فتح بیت المقدستم 
 .االسالم 

 عرض عمرو بن العاص علي الخلیفة فكرة فتح مصر أثناء وجوده بالشام
 وتأمین فتوحات الشام"ًإنك إن فتحتھا كانت قوة للمسلمین وعونا لھم " قال عمرو 

 مانشغال جیوش المسلمین في مطاردة جیوش الفرس والروبسبب 
 ثم وافق على الفتح



٤٣

االعدادى  الثانى الصف  سلسلة اجلندى التعليمية 

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

   ورحب بھ أھلھا للعریش ففتحھا بن العاصعمرو اتجھ : فتح العریش -١
  وفك عنھا الحصارانتصر علي الروم ولكن   محصنھ الفرما مدینة كانت : فتح الفرما-٢
  ًحاصرھا حتى استسلم أھلھا وأقام بھا عمر شھرا یتنظر وصول االمدادات:  فتح بلبیس-٣
   عنیفة مع الروم حصن بابلیون بعد معاركنجح فى فتح حصن بابلیون -٤
 عاصمة مصر أثناء الحكم الرومانيم ٦٤١/ ھـ ٢١ح في فتح اإلسكندریة نج مدینة االسكندریة -٥

  :نتائح  الفتح 
  أصبحت مصر والیة إسالمیة -٢                    القوات الرومانیة رحیل-١
  مصر األمان علي أنفسھم وأموالھم وكنائسھم  ألقباط  بن العاصأعطي عمرو -٣
.ُیش الجمیع معا كٌل لھ حقوق وعلیھ واجبات ُلم یكره أحد علي دخول اإلسالم لیتعا -٤

"أبو لؤلؤة المجوسي " طعنھ رجل غیر مسلم .ھـ وھو یصلي الفجر بالمسجد ٢٣استشھد في نھایة عام 
  عام٦٣عمره مات واستمرت خالفتھ عشر سنوات ونصف السنة و



٤٤

االعدادى  الثانى الصف  سلسلة اجلندى التعليمية 

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

تسمية عمر بن الخطاب بالفاروق؟         

 تحويل عمر قيادة الجيوش فى الشام من خالد بن الوليد الى ابى عبيدة بن الجراح؟

إنشاء ديوان بيت المال ؟ 

 تفكير عمرو بن العاص فى فتح مصر؟
ات لم يسبق لها مثيل؟   كان لعمر بن الخطاب اصالح

 .   (      ) المجوسى الذى طعن عمر بن الخطاب وهو يصلى-١

 .          (  )  تولى قيادة الجيوش بعد معركة اليرموك-٢

 (  ) .          قائد جيوش المسلمين فى معركة نهاوند-٣

.          (  ) تمكن من فتح مصر-٤

. (  )  اتخذ المسلمون من هجرة الرسول فى عهده بداية التقويم الهجرى-٥

 ).        (  موقعة هزم فيها المسلمون الفرس وعرفت بإسم فتح الفتوح-٦

 .  (  ) عاصمة الفرس التى استولى عليه المسلمون بعد معركة القادسية-٧



   

 ٤٥

االعدادى  الثانى الصف        سلسلة اجلندى التعليمية         

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

  
  
  
  
  

  
   المبشرین بالجنةمنثالث الخلفاء الراشدین و

 ھو عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي األموي
  ولد بمكة في السنة الخامسة بعد عام الفیل

  فأحبھ الناسیحب الحق وكرم لخلق ذا حیاءرجل كریم اكان 
 لم یتردد أبو بكر في أن یعرض علیھ اإلسالم

 قربھ الرسول إلیھ لحسن خلقھ وكرمھ وحیائھ و كان عثمان من السابقین األولین  لإلسالم 
  )ذو النورین  (   زوجھ ابنتھ رقیة ولما توفیت تزوج أم كلثوم ولذلك سمي

 
 ي كل الغزواتشارك ف

 )تبوك ( أنفق مالھ علي تجھیز جیوش المسلمین مثل غزوة 
ھا تجاریة لعثمان وھبھا كلوالمحتاجین فقد حدث قحط شدید في عھد أبي بكر وفي تلك األثناء جاءت قافلة  أنفق علي الفقراء

  لفقراء المدینة

   النبيبأمر من لجوارھا مرض زوجتھ فجلسبسبب 
  
  
  

  منھم خلیفة  من الصحابة لیختار المسلمون ٦األمر من بعده شورى بین  عمربن الخطاب جعل
 )حتى ال یكون الحكم وراثة   ( ابنھ عبد هللا في المشورة ولیس لھ من األمر شئبن الخطاب جعل عمر 

 ثم بایعھ المسلمون بالمسجد فانبن ع تنازل بعض الصحابة عن الترشیح واستقر األمر علي عثمان
  المسلمون باإلقبال علي اآلخرة والزھد في الدنیابدأ خالفتھ بتذكیر

  االستقرار في عھدهاألمن و ویأكل ھو الخل والزیت وشعر الناس بھمیطعموالناس ینفق على بدأ بنفسھ فكان 
  
  
  
  
  
  

 الكریم في اإلسالم اختلفوا في قراءة القرآن لما دخل غیر العرب
  عھ علي البالد اإلسالمیةیوزتم ت بكتابة القرآن في مصحف واحد وبلغة واحدة و وبعض الصحابة)زید بن ثابت ( أمر عثمان 

   أعظم حسناتھ ذلكویعدلمفتوحة ، فى كل قبائل العرب والبالد ا الكریمالقرآن  حتى تتوحد قراءة
  
 

 الفتوحات اإلسالمية إنشاء البحرية االسالمية رآن فى مصحفجمع الق



٤٦

االعدادى  الثانى الصف  سلسلة اجلندى التعليمية 

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

 إسالميتم فى عھده إنشاء أول أسطول بحرى 
 بالتعاون لبناء أسطول إسالمي" والي مصر " وعبد هللا بن أبي السرح " والي الشام " أمر معاویة بن أبي سفیان ف

ن حدود الدولة االسالمیة برا وبحرایأمت و وم علي سواحل مصر والشاملصد ھجمات الر

 . ھـ ٢٥ففتحھا عام  لمة ی عثمان الوالي معاویة بن أبي سفیان لفتحھا فأرسل حبیب بن مسأمر  :ھفتح أرمینی
  ھـ٢٨ سواحل مصر والشام عام   لروم علي  معاویة بن أبي سفیان المسلمین لفتحھا إلیقاف ھجمات اقاد :فتح جزیرة قبرص 

عام ) تونس الحالیة ( عبد هللا بن أبي السرح بفتحھا فوصلت جیوشھ حتى إفریقیة  أمر عثمان الوالي: والنوبة ةفتح أفریقی
   . ھـ٣١كما فتح النوبة عام  ھـ ، ٢٨

  : ھـ ٣٤  البحریةموقعة ذات الصواري
  ل الروم االسطول االسالمى ضد اسطو:األطراف 
  سفینة لمحاربة المسلمین٥٠٠ من عندما علم عثمان بأن الروم تجمعوا في أسطول بحري ضخم :األسباب 
  أمر معاویة بن أبى سفیان عبد هللا بن أبي السرح بالتوجھ إلیھم :األحداث
  الروم ودمر أسطولھم وقتل منھم اآلالفانھزمانتصار المسلمین و   :النتائج 

 ًالنوبة ، وشماال حتى أرمینیابالد ً، وجنوبا حتى )  تونس  (إفریقیة ًغربا حتىاإلسالمیة تأمین حدود الدولة  -١
 لكثرة الفتوحاتفي عھد عثمان بن عفان  كثر الخیر -٢

الذي دخل ) عبد هللا بن سبأ (  تزعمھا یھودي ثارت فتنةفى اواخر عھد عثمان ظھرت تحركات داخل الدولة االسالمیة و
  اإلسالم وھو حاقد علیھ وینتظر الفرصة لیشعل الفتنة بین المسلمین وھدم الدولة من الداخل

عزلھ لكن عثمان رفضانضم إلیھ بعض المنافقین ووجھوا االتھامات الباطلة لعثمان بن عفان وطالبوا ب
  وھو یقرأ القرآنھـ ٣٥عام حاصر المتمردون بیت عثمان وتسلق بعضھم داره وقتلوه 



 :قارن بين

اهم االعمالعثمان بن عفان وعمر بن الخطاب من حيث 



٤٧

االعدادى  الثانى الصف  سلسلة اجلندى التعليمية 

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

؟ )ذى النورين( يطلق على عثمان بن عفان -١

 عدم حضور عثمان غزوة بدر؟-٢

 جمع القران فى مصحف واحد؟ -٣

 انشاء البحرية االسالمية؟-٤

 تسمية معركة ذات الصوارى بهذا االسم؟ -٥

 كثر الخير فى عهد عثمان؟-٦

 إشتعال الفتنة فى نهاية عهد عثمان بن عفان ؟      -٧

  ابعد عمر بن الخطاب ابنه عن امر تولية الخالفة؟-٨ 



٤٨

االعدادى  الثانى الصف  سلسلة اجلندى التعليمية 

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

 علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الھاشمي القرشي وھو ابن عم النبي
 ھو إمام المتقین والفدائى الصغیر وأول من أسلم من الصبیان

)فكان لھ القدوة الصالحة والمثل األعلى ( ولد بمكة وتربي في بیت الرسول 
 كان في العاشرة عند نزول الوحي

 إلسالم من بدایتھ وتعلم عي ید الرسول في مدرسة األرقم بن أبي األرقمعاصر ا
 )أول فدائي في اإلسالم ( فكان نام في فراش النبي یوم الھجرة لیخدع المشركین ورد األمانات ألھلھا 

 شارك في كل الغزوات ماعدا تبوك ألن الرسول استخلفھ علي أھل المدینة
 بن أبى طالبعليالرجل ھو فكان "  ً الرایة غدا لرجل یحبھ هللا ورسولھ ألعطین" قال الرسول في یوم خیبر 

 تزوج السیدة فاطمة بنت رسول هللا وأنجبت لھ الحسن والحسین سیدا شباب أھل الجنة
 جاھد مع الصدیق والفاروق وذي النورین أثناء خالفتھم

 ختبئ ورفض الخالفةلكنھ كان ی أسرع الناس لیبایعوه ،بن عفان بعد استشھاد عثمان 
 ثم خطب في الناس  بالمسجدة العامةبیعكانت ال الصحابة ثم ھلكن الصحابة أصروا علي اختیاره فاضطر للموافقة فبایع

واالقبال علیھافكان قدوة في الزھد وعدم الحرص علي الدنیا  وبدأ بنفسة وأوصاھم بتقوى هللا وإتقان العمل واإلخالص فیھ

  لم یأخذ من بیت المال إال قدر حاجتھ -١
حاجاتھ بنفسھالكوفة لیشتري وكان یترك مقر الخالفة ویذھب لألسواق ب -٢
 اي أموال المسلمین وزھد في الدنی علاحرصكان ذلك  -٣

 ؟ المدینةًالكوفة بالعراق عاصمة بدال منعلى اتخذ : بم تفسر
  كثرة الفتوحات - ٢                              اتساع الدولة  -١
  الجدیدة االسالمیةلیسھل من خاللھا االنتقال إلي المدن -٣

  تأسیس على لنظام الشرطة ؟: بم تفسر 
دین والخارجین علي القانونمالحقة الجناة والمفس -٢                       الحفاظ على أمن وسالمة المواطنین-١

 نقل مقر الخالفة
نظام الشرطة



٤٩

االعدادى  الثانى الصف  سلسلة اجلندى التعليمية 

حممد رأفت اجلندى                             دراسات اجتماعية/ إعداد األستاذ   

  بعد مقتل عثمان الیھودى عبد هللا بن سبأ المنافقون بقیادة الفتنة التي أشعلھاازدادت
 :انقسم الناس إلي فریقین 

  بن عفانالقصاص من قتلة عثمانبلب ا یط :األول
  یري تأجیل القصاص حتى تستقر أمور الدولة:الثاني

  ن حتى اتفقا على التحكیم بینھما ، لكن التحكیم لم ینجح في إنھاء الخالفدارت عدة معارك بین الفریقی
  قبول التحكیمترفضوسط ھذا الصراع ظھرت فئة تسمى الخوارج و

  وعمرو بن العاص بن أبى سفیانومعاویةبن أبى طالب  قتل علي : علي الخوارجاتفق ثالثة من
 ھـ٤٠ من رمضان ١٧ الفجر فىب عند خروجھ لصالة قتل علي بن أبي طال) عبد الرحمن بن ملجم ( استطاع 

 باستشھاد على بن ابى طالب إنتھى عصر الخلفاء الراشدین
 

 

اختیار على بن ابى طالب للخالفة بعد استشھاد عثمان؟ 
  فى تاجیل القصاص؟رغبة على بن ابى طالب 

. اول من اسلم من الصبیان...........  يعتبر - ١
.........  شارك على فى كل الغزوات ماعدا غزوة - ٢


